
 

 

ABSTRAK 

Mr. Muhammadro-edi Sadeemuema. Perkembangan Pondok Pesantren 

Nahdhatul Syuban Narathiwat Selatan Thailand Tahun 1962-

2015  

Pondok Pesantren Nahdhatul Syuban di Provinsi Narathiwat 

merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang berada di Provinsi 

Narathiwat. Dalam melaksanakan pendidikan di Pondok pesantren ini sebagai 

fasilitas bagi masyarakat tempatan yang tidak mampu memasuki pendidikan 

formal di kawasan Narahiwat. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian 

sejarah yang berisi tahapan-tahapan heuristik, kritik interpretasi, dan 

historiografi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejarah berdirinya dan 

perkembangan pondok pesantren Nahdhatul Syuban di Narathiwat Thailand 

Selatan pada tahun 1962-2015 M. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan 

bahwa Pondok Nahdhatul Syuban dari tahun 1962-2015 M, mengalami 

kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan yang dicapai oleh lembaga 

pendidikan ini dari tahun ke tahun diantaranya kemajuan dari segi sistem 

pendidikan, staff pengajar dan siswa serta dari segi sarana dan prasarana 

sekolah. Adapun perkembangan Pondok Pesantren Nahdhatul Syuban yang 

dijelaskan dari masa ke masa, yaitu pertama merupakan era pertumbuhan dari 

tahun 1962-1972 M, pertama kali berdiri pondok pesantren ini hanya 

mengajar agama yaitu Agama, Bahasa Arab, dan Bahasa Jawi (huruf Arab 

bacaan Melayu Patani). Kedua pada tahun 1972-2000 M, merupakan era 

perkembangan dan tahun 1972 M, pondok pesantren ini telah memperbaharui 

sistem pembelajaran menjadi 2 bagian yaitu bagian Agama dan bagian 

Akademik. Bagian Agama mencakupi tiga tingkat yakni tingkat Ibtidaiah 1-

4, Mutawatsitah 5-7, dan Sanawi 8-10 dan bagian akademik mencakupi dua 

tingkat yakni Mattayong TonTun 1-3 dan Mattayong TonPlai 4-6. Ketiga, 

yaitu pada tahun 2000-2015 M, merupakan era kemajuan berkat dari usaha 

dan kerja keras dari pihak sekolah beserta stafnya, sehingga pihak sekolah 

mampu menjalin hubungan kerja sama dengan Raman Vocational Education. 

Setelah itu, sekolah ini membuka khusus kejuruan pararel dan pada tahun 

2011 M, sekolah membuka khusus dasar kemiliteran bagi siswa laki-laki, 

kemudian program kegiatan pramuka pada tahun 2012 M.  

Kata Kunci: Pesantren Nahdhatul Syuban, Mattayong Tontun. Vocational 

Education. 


